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ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ
του Τιερύ Μεϊσάν

Η ιστορία του ΝΑΤΟ και των τρεχουσών δραστηριοτήτων του μάς ε ιτρέ ουν
να κατανοήσουμε ώς η Δύση έχει εξυφάνει τα ψεύδη της και γιατί σήμερα
έχει αγιδευτεί μέσα σε αυτά Τα στοιχεία ου εμ εριέχονται σε αυτό το άρθρο
είναι συγκλονιστικά αλλά είναι αδύνατον να διαψεύσει κανείς τα γεγονότα Η
μοναδική άλλη λύση είναι να ροσκολληθεί κανείς στα ψέματα και να ε ιμείνει σε αυτά

Κατά την διάρκεια της συνόδου τους στην Κωνσταντινού ολη στις
Μαΐου
οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ μετά την ολοκλήρωση του ε ισήμου γεύματός τους με συνοδεία άφθονου οινο νεύματος
τραγούδησαν το τραγούδι Είμαστε ο κόσμος
κοροϊδεύοντας τους ανόητους ου ιστεύουν στην ρητορεία τους ερί ειρήνης
Σε αυτό το ροκλητικό βίντεο μ ορούμε να αναγνωρίσουμε τον στρατηγό
Φίλι
Μ ρίντλοβ
Τζενς Στόλτενμ εργκ
Φεντερίκα Μογκερίνι
και ολλούς άλλους υ ουργούς Αμύνης

Η σύνοδος των αρχηγών των κρατών και των κυβερνήσεων των χωρών μελών
του ΝΑΤΟ ραγματο οιήθηκε ρόσφατα στην Βαρσοβία
Ιουλίου
Θα έ ρε ε να ήταν ο θρίαμβος των Ηνωμένων Πολιτειών ε ί του υ ολοί ου κόσμου αλλά στην ραγματικότητα ήταν η αρχή της τώσης τους
Ας θυμηθούμε όμως ρώτα τι είναι το ΝΑΤΟ
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ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΝΑΤΟ
Όταν οι ευρω αϊκές ελίτ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν ανικοβληθεί με την ιδέα μιας ιθανής ανάρρησης των Κομμουνιστικών Κομμάτων
στην εξουσία το
αναζήτησαν καταφύγιο υ ό την αιγίδα των Ηνωμένων
Πολιτειών Πάνω α όλα τούτο ήταν γι αυτές ένα μέσον α ειλής ρος τους
Σοβιετικούς για να τους α οτρέψουν να υ οστηρίξουν τους Δυτικούς κομμουνιστές
Τα κράτη της Δύσης σταδιακά ε έκτειναν την συμμαχία τους συγκεκριμένα
ροσθέτοντας σε αυτήν το
την Δυτική Γερμανία η ο οία είχε μόλις λάβει την έγκριση να ανασυστήσει τον στρατό της Όντας ανήσυχη σχετικά με τις
δυνατότητες της Συμμαχίας η ΕΣΣΔ α άντησε δημιουργώντας το Σύμφωνο
της Βαρσοβίας έξι χρόνια μετά την δημιουργία του ΝΑΤΟ
Με τον Ψυχρό Πόλεμο ωστόσο οι δύο συμμαχίες εξελίχθησαν σε ένα είδος
αυτοκρατορίας ό ου αφενός στο ΝΑΤΟ ροΐσταντο οι Ηνωμένες Πολιτείες
και σε μικρότερο βαθμό το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ αφετέρου στο Σύμφωνο
της Βαρσοβίας ροΐστατο η Σοβιετική Ένωση Ως α οτέλεσμα του γεγονότος
αυτού κατέστη αδύνατη η εγκατάλειψη αυτών των δομών Το ΝΑΤΟ δεν δίστασε να χρησιμο οιήσει το δίκτυο Γκλάντιο
για να οργανώσει διάφορα ραξικο ήματα και διάφορες ρολη τικές ολιτικές δολοφονίες ενώ το
Σύμφωνο της Βαρσοβίας εισέβαλε α ροκάλυ τα στην Ουγγαρία και την Τσεχοσλοβακία οι ο οίες είχαν δώσει δείγματα ότι ε ιθυμούσαν την ανεξαρτησία
τους
Πριν ακόμη α ό την τώση του Τείχους του Βερολίνου η Σοβιετική Ένωση
έδωσε τέλος σε αυτό το σύστημα Ο Μιχαήλ Γκορμ ατσώφ ε έτρεψε σε κάθε
χώρα μέλος του Συμφώνου της Βαρσοβίας να διακηρύξει την ανεξαρτησία της
γεγονός το ο οίο κατά ειρωνικό τρό ο ο ίδιος ονόμασε δόγμα
Σινάτρα Όταν κατέρρευσε η ΕΣΣΔ οι σύμμαχοί της διασκορ ίσθηκαν και
χρειάστηκαν αρκετά χρόνια σταθερο οίησης ροτού συσταθεί ο σημερινός
Οργανισμός του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας ΟΣΣΑ
Έχοντας
μάθει α ό τα λάθη του αρελθόντος ο ΟΣΣΑ βασίζεται στην λήρη ισότητα
μεταξύ των κρατών μελών του
Αξίζει να σημειωθεί αρεμ ι τόντως ότι τόσο το ΝΑΤΟ όσο και το Σύμφωνο
της Βαρσοβίας είναι οργανώσεις ου αντίκεινται ρος τον Καταστατικό Χάρτη
2

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αφού τα κράτη μέλη τους χάνουν την ανεξαρτησία τους συμφωνώντας να θέσουν τα στρατεύματά τους υ ό αμερικανική
ή ρωσική διοίκηση
Εν αντιθέσει ρος την Ρωσία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αραμείνει αυτοκρατορία και εξακολουθούν να χρησιμο οιούν το ΝΑΤΟ για να ειθαρχούν
τους συμμάχους τους Ο αρχικός στόχος της άσκησης ίεσης στους Σοβιετικούς ροκειμένου να σταματήσουν να βοηθούν του κομμουνιστές της Δύσης
να κερδίσουν την εξουσία δεν έχει λέον κανένα νόημα Έτσι αυτό ου σήμερα έχει α ομείνει είναι η κηδεμονία των ΗΠΑ
Το
το ΝΑΤΟ διεξήγαγε τον ρώτο του όλεμο εναντίον μιας μικρής χώρας της Σερβίας η ο οία δεν α οτελούσε κανενός είδους α ειλή Οι Ηνωμένες Πολιτείες ροκάλεσαν ε ίτηδες τις συνθήκες για την σύγκρουση δημιουργώντας την τρομοκρατική μαφία των Κοσοβάρων η ο οία ε ιχειρούσε α ό την
τουρκική βάση του Ιντσιρλίκ οργανώνοντας μια τρομοκρατική εκστρατεία
στην Σερβία και κατό ιν κατηγορώντας την σερβική κυβέρνηση ότι την κατέστειλε με δυσανάλογη χρήση βίας Όταν ο αμερικανικός ελέφαντας άτησε τον
σερβικό ψύλλο οι καγκελαρίες αρατήρησαν ότι η Συμμαχία υ ήρξε άκρως
δυσκίνητη και κυρίως ανα οτελεσματική Έτσι ξεκίνησαν βαθιές μεταρρυθμίσεις

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ

η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Με την εξαφάνιση της ΕΣΣΔ δεν έμεινε κράτος στον κόσμο ικανό για στρατιωτική αντι αράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη ερισσότερο με το
ΝΑΤΟ Έτσι λογικά η Συμμαχία θα έ ρε ε να διαλυθεί Όμως κάτι τέτοιο δεν
συνέβη
Πρώτα α όλα ξε ήδησε ένας νέος εχθρός η τρομοκρατία η ο οία χτύ ησε
σε διάφορες ρωτεύουσες των χωρών μελών της Συμμαχίας εξαναγκάζοντάς
τες να υ οστηρίξουν η μια την άλλη
Ασφαλώς δεν υ άρχει σύγκριση μεταξύ του άλαι οτέ Συμφώνου της Βαρσοβίας και μιας συμμορίας γενειοφόρων φανατικών ου κρύβονται σε μια
σ ηλιά στο Αφγανιστάν Παρ όλα αυτά όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ μιας
και δεν είχαν άλλη ε ιλογή ροσ οιούνταν ότι ιστεύουν ως ο μόνος τρό ος
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για να ροστατεύσουν τον ληθυσμό τους είναι να υ ογράφουν τα ανακοινωθέντα του ΝΑΤΟ και να υ οστηρίζουν σταθερά την υ οχρεωτικά μονό λευρη
αφήγησή του
Παρά την άφθονη ιστορική φιλολογία οι δυτικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη
καταλάβει ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε αρχικά α ό τις ιθύνουσες τάξεις τους
για να χρησιμο οιηθεί εναντίον τους και ότι σήμερα χρησιμο οιείται α ό τις
Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον των ελίτ τους Το ζήτημα είναι κατά τι διαφορετικό για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία οι οποίες προσχώρησαν μόλις ρόσφατα στην Συμμαχία και βρίσκεται ακόμη υ ό το κράτος του φόβου
των ελίτ τους για τους κομμουνιστές

Η ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
Εάν το ΝΑΤΟ ήταν μια αμυντική συμμαχία θα εριοριζόταν στην υ εράσ ιση
των κρατών μελών του Όμως αντιθέτως έχει ε εκτείνει την ζώνη της γεωγραφικής του αρέμβασης Όταν διαβάσουμε το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της Βαρσοβίας δεν μ ορούμε να α οφύγουμε να αρατηρήσουμε ότι το
ΝΑΤΟ ε εμβαίνει αντού α ό την Κορέα ό ου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν
έχουν ακόμα υ ογράψει συνθήκη ειρήνης με την ΛΔ Κορέας έως την Αφρική
την ο οία το Πεντάγωνο ελ ίζει ακόμη να χρησιμο οιήσει ως έδρα της
Το μοναδικό μέρος του κόσμου το ο οίο εξακολουθεί να μην βρίσκεται
υ ό την ε ιρροή του ΝΑΤΟ είναι η Λατινική Αμερική μια ζώνη ου ε ί μακρόν βρισκόταν στην διάθεση της Ουάσιγκτον Δόγμα Μονρόε Ο ουδή οτε αλλού οι υ οτακτικοί του Πενταγώνου καλούνται να στείλουν τα στρατεύματά τους για να υ ερασ ισθούν τα συμφέροντα του αφέντη τους
Η Συμμαχία εμ λέκεται σε όλους τους τωρινούς ολέμους Η Συμμαχία ήταν
αυτή ου οργάνωσε την τώση της Λιβύης το
αφού ο διοικητής της
στρατηγός Κάρτερ Χαμ
είχε διαμαρτυρηθεί κατά της
χρήσης της Αλ Κάιντα για την ανατρο ή του Μουαμάρ ελ Καντάφι Η Συμμαχία ήταν αυτή ου το
οργάνωσε τον όλεμο κατά της Συρίας α ό το
Χερσαίο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Σμύρνη
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Συντομογραφία της United States Africa Command που είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στρατιωτικές σχέσεις των ΗΠΑ με 53 αφρικανικές χώρες. (Σ.τ.Μ.)
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Σταδιακά οι μη ευρω αϊκές χώρες ενσωματώθηκαν στο ΝΑΤΟ με διαφορετικά
ε ί εδα συμμετοχής Τα νεότερα μέλη του είναι το Μ αχρέιν το Ισραήλ η Ιορδανία το Κατάρ και το Κουβέιτ τα ο οία διαθέτουν το δικό τους γραφείο
στα κεντρικά γραφεία της Συμμαχίας α ό τις Μαΐου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Κάθε κράτος μέλος είναι υ οχρεωμένο να εξο λίζεται ροκειμένου να ροετοιμασθεί για τον νέο γύρο ολέμων και να ροσφέρει το
του ΑΕΠ του σε
αυτήν την ροετοιμασία ακόμη κι αν στην ραγματικότητα αυτό το
α έχει
ολύ α ό το να είναι ένας ακριβής αριθμός Εφόσον τα ό λα ρέ ει να ανταοκρίνονται στις ροδιαγραφές του ΝΑΤΟ τα μέλη καλούνται να τα αγοράσουν α ό την Ουάσιγκτον
Βεβαίως υ άρχουν ακόμα μερικοί εγχώριοι αραγωγοί αλλά όχι για ολύ Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια το ΝΑΤΟ ιέζει συστηματικά τα μέλη του να
καταστρέψουν τις στρατιωτικές και αεροναυτικές βιομηχανίες τους εκτός α ό
εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών Το Πεντάγωνο έχει ανακοινώσει την δημιουργία ενός μαχητικού αεροσκάφους ολλα λών δυνατοτήτων το
σε ασυναγώνιστες τιμές Όλα τα κράτη μέλη το αρήγγειλαν και
έκλεισαν τις εθνικές τους βιομηχανίες Ύστερα α ό είκοσι χρόνια το Πεντάγωνο δεν έχει κατορθώσει να κατασκευάσει ούτε ένα α ό αυτά τα έξυ να αεροσκάφη και είναι αναγκασμένο έτσι να αρουσιάζει μετασκευασμένα
στις
διάφορες ολεμικές εκθέσεις Οι ελάτες του καλούνται διαρκώς να συνδράμουν στην χρηματοδότηση της έρευνας ενώ το Κογκρέσο μελετά την δυνατότητα ε ανέναρξης της αραγωγής αλαιών αεροσκαφών ε ειδή κατά άσα
ιθανότητα το
δεν ρόκειται οτέ να δει το φως της ημέρας
Έτσι το ΝΑΤΟ λειτουργεί σαν μαφιόζικη σ είρα Ό οιοι δεν ληρώνουν θα
ρέ ει να συνηθίσουν σε τρομοκρατικές ενέργειες
Τώρα ου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εριάγει τους συμμάχους τους σε μια
εξάρτηση α ό την ολεμική τους βιομηχανία έχουν σταματήσει να την βελτιώνουν Εν τω μεταξύ η Ρωσία έχει ανασυγκροτήσει την δική της ολεμική
βιομηχανία και ακολουθεί η Κίνα Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη ξε εράσει το
Πεντάγωνο σε συμβατικό εξο λισμό Το σύστημα ου ανέ τυξε στην Δυτική
Συρία την Μαύρη Θάλασσα και τον Καλίνινγκραντ τής ε έτρεψε να ροκαλέ5

σει αναστάτωση στα δίκτυα ε ικοινωνίας του ΝΑΤΟ το ο οίο αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει την ε ιτήρηση αυτών των εριοχών Α ό α όψεως αεροναυτικής η Ρωσία έχει ήδη κατασκευάσει μαχητικό αεροσκάφος ολλα λών δυνατοτήτων το ο οίο μ ορεί να κάνει τους ιλότους της Συμμαχίας να σκάσουν
α ό τη ζήλεια τους Όσο για την Κίνα ιθανόν θα ξε εράσει το ΝΑΤΟ α ό
α όψεως συμβατικού ο λοστασίου μέσα στα ε όμενα δύο χρόνια
Έτσι οι Σύμμαχοι είναι τώρα μάρτυρες της αρακμής της Συμμαχίας και κατά
συνέ εια της δικής τους αρακμής δίχως να αντιδρούν με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι
Μετά την υστερία της ρώτης δεκαετίας του
σχετικά με την Αλ Κάιντα
ένας νέος εχθρός τώρα μας α ειλεί το Ισλαμικό Εμιράτο του Ιράκ και του Λεβάντε ή
Όλα τα κράτη μέλη έχουν ροσκληθεί να ροσχωρήσουν στην
Παγκόσμια Συμμαχία
για να την νικήσουν Η σύνοδος
της Βαρσοβίας συνεχάρη εαυτόν για τις νίκες της στο Ιράκ ακόμα και στην
Συρία αρά την στρατιωτική ε έμβαση της Ρωσίας και την σημαντική στρατιωτική της αρουσία και υ οστήριξη ρος το καθεστώς το ο οίο αντι ροσωεύει μια ηγή κινδύνου και ε ι λέον ροκλήσεων για την ασφάλεια των
Συμμάχων
Δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουν ότι το Ισλαμικό Εμιράτο δημιουργήθηκε το
α ό τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα μας λένε ότι η οργάνωση έχει στραφεί
σήμερα εναντίον τους ό ως ακριβώς μας εί αν την ίδια ιστορία για την αλ
Κάιντα Και μολαταύτα στις Ιουλίου ενώ ο Συριακός Αραβικός Στρατός
ολεμούσε διάφορες τρομοκρατικές ομάδες συμ εριλαμβανομένου και του
ανατολικά της Χομς η Πολεμική Αερο ορία των ΗΠΑ έταξε για να καλύψει τους τρομοκράτες ε ί τέσσερις ώρες Ο χρόνος αυτός χρησιμο οιήθηκε
α ό το
για να καταστρέψει μεθοδικά τον αγωγό ου συνδέει την Συρία με
το Ιράκ και το Ιράν Ακόμη κατά την διάρκεια των τρομοκρατικών ε ιθέσεων
της ης Ιουλίου στην Σαουδική Αραβία και ειδικά την ε ίθεση έξω α ό το Αμερικανικό Προξενείο στην Τζέντα το
χρησιμο οίησε στρατιωτικά εκρηκτικά υψηλής τεχνολογίας ου μόνο το Πεντάγωνο έχει στην κατοχή του Έ2

« Communiqué du Sommet de l’Otan à Varsovie », Réseau Voltaire, 9 Ιουλίου 2016.
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τσι δεν είναι δύσκολο να κατανοηθεί το ό τι ενώ το Πεντάγωνο ολεμά εναντίον του Ισλαμικού Εμιράτου σε ορισμένες ζώνες το ρομηθεύει ταυτόχρονα
με ό λα και του αρέχει υλικοτεχνική στήριξη σε άλλες ζώνες

ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Το άλλο φόβητρο είναι η Ρωσία Οι ε ιθετικές της ενέργειες
συμ εριλαμβανομένων των ροκλητικών της δραστηριοτήτων στην εριφέρεια του
εδάφους του ΝΑΤΟ η δεδηλωμένη ρόθεσή της να ε ιτύχει τους ολιτικούς
της στόχους με την α ειλή ή με την χρήση βίας α οτελεί ηγή εριφερειακής
αστάθειας και αντι ροσω εύει μια θεμελιώδη ρόκληση για την Συμμαχία

Η Συμμαχία κατηγορεί την Ρωσία για την ροσάρτηση της Κριμαίας ράγμα
το ο οίο μεν αληθεύει αλλά αρνείται το λαίσιο εντός του ο οίου ραγματοοιήθηκε αυτή η ροσάρτηση δηλαδή το ραξικό ημα ου οργανώθηκε α ό
την
στο Κίεβο και η εγκατάσταση μιας κυβέρνησης της ο οίας αρκετά
μέλη είναι ναζιστές Εν ολίγοις στα μέλη του ΝΑΤΟ ε ιτρέ εται να κάνουν
ό τι θέλουν ενώ η Ρωσία κατηγορείται ότι αραβίασε τις συμφωνίες ου σύναψε με την Συμμαχία

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
Η Σύνοδος δεν ε έτρεψε στην Ουάσιγκτον να σταματήσει τις διαρροές Το
Ηνωμένο Βασίλειο ου μόλις έθεσε τέλος στην ειδική σχέση του α οχωρώντας α ό την Ευρω αϊκή Ένωση έχει αρνηθεί να ενισχύσει την συμμετοχή του
στην Συμμαχία για να αντισταθμίσει την ακύρωση της συνεργασίας του με την
ΕΕ Το Λονδίνο ρος το αρόν κρύβεται ίσω α ό την ε ερχόμενη αλλαγή της
κυβέρνησης ροκειμένου να α οφύγει τις ερωτήσεις
Στην καλύτερη ερί τωση το ΝΑΤΟ μ ορεί να άρει δύο α οφάσεις να εγκαταστήσει μόνιμες βάσεις κατά μήκος των ρωσικών συνόρων και να ανα τύξει
την αντι υραυλική του ασ ίδα Δεδομένου ότι η ρώτη α όφαση αντίκειται
ρος τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ ιθανότητα θα ροχωρήσει στην εγκατάσταση
στρατευμάτων σε εναλλακτική βάση ώστε να μην υ άρξει μεν οτέ μια μόνιμη στρατιωτική δύναμη αλλά οι στρατιώτες θα είναι άντοτε αρόντες Η δεύ7

τερη α όφαση συνίσταται στην χρησιμο οίηση του συμμαχικού εδάφους για
την ανά τυξη Αμερικανών στρατιωτών και ενός ο λικού συστήματος Για την
α οφυγή ενόχλησης των ληθυσμών των κατεχομένων εδαφών οι Ηνωμένες
Πολιτείες έχουν δεχθεί να εγκαταστήσουν την αντι υραυλική ασ ίδα όχι υ ό
την δική τους διοίκηση αλλά υ ό την διοίκηση του ΝΑΤΟ Μολαταύτα η αλλαγή αυτή είναι μονάχα στα χαρτιά ε ειδή ο Ανώτατος Διοικητής της Συμμαχίας ου σήμερα είναι ο Κέρτις Σκα αρότι
ρέ ει να είναι
υ οχρεωτικά Αμερικανός αξιωματικός διορισμένος μονάχα α ό τον Πρόεδρο
των Ηνωμένων Πολιτειών
Τιερύ Μεϊσάν
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